
Ata da 8a Reunião Plenária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequena

Porte  do Estado do Paraná – FOPEME/PR. Aos 13 dias do mês de Dezembro de 2012 às 13:30

horas, no Plenário da Federação do Comércio do Paraná -  FECOMÉRCIO, deu-se início à 8ª

Reunião Plenária do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do

Estado do Paraná – FOPEME/PR. A abertura foi feita pela Secretaria Técnica do FOPEME/PR

através do senhor Mario Doria, da SEIM, que agradeceu a presença de todos e com o senhor

César  Rissete  do  SEBRAE/PR  deram  inicio  aos  trabalhos  com  a  apresentação  das  ações

realizadas  no  segundo  semestre  destacando:  Encaminhamento  da  Lei  Geral  ao  Governador;

Reativação  da  Frente  Parlamentar  das  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte;

Implantação dos 05 Fóruns regionais ainda  não implantados; Realização do I Seminário Nacional

de  Fóruns  Estaduais  com  282  participantes;  Participação  no  Seminário  de  Desenvolvimento

Econômico para novos prefeitos eleitos, realizado em Foz do Iguaçu no período de 28 à 30 de

novembro;  Divulgação do programa Bom Negócio Paraná; Participação na confecção da Cartilha

do Candidato a Vereador e Prefeito; Realização do Debate e sugestão sobre o modelo contábil

simplificado para  as MPE's, em face de audiência pública realizada pelo CFC – Conselho Federal

de Contabilidade.  Realização da Discussão sobre a Consulta Pública sobre o PNEM – Plano

Nacional  de  Empreendedorismo.  O  senhor  César  Rissete  apresentou  a  última  ralação  dos

municípios que ainda não criaram a Lei Geral, hoje em número de  quarenta e um, com destaque

negativo  para  os  municípios  de  Guarapuava  com  167.000  habitantes  e  cerca  de  7.000

microempresas, Cianorte, polo fabril do Estado. A seguir foi proposto e aprovado o calendário de

reuniões do FOPEME/PR para 2013  -  Reuniões Ordinárias:  14 de Março; 08 de maio; 12 de

setembro  e  07  de  novembro,  Reuniões  Plenárias:  08  de  junho  ,  ficando  a  segunda  para

adequação ao calendário nacional. A palavra foi concedida ao senhor Marcos Junitsu Uda, do

SEBRAE/PR, que fez um relato que foi o FOMENTA COPA. O senhor Ercílio informou e discorreu

sobre o Projeto Agenda Nacional de Desenvolvimento e Competitividade das MPE's 2013/2022,

que constará de reuniões de sensibilização e oficinas, distribuídas nas cinco regiões, cabendo a

Curitiba sediar os dois eventos da região sul. A Reunião de Sensibilização será dia 24 de janeiro e

a oficina no dia 07 de maio, e contarão com representantes dos Estados de Santa Catarina e Rio

Grande  do Sul.  A seguir os Comitês Temáticos apresentaram suas propostas para o 1º semestre

de  2013  na  seguinte  ordem: 1)  Comitê  de  Comércio  Exterior  –  O  senhor  Rui  Lemes  da

FECOMÉRCIO, discorreu sobre a AGINPAR (Agência de Internacionalização do Paraná). 2) 
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Comitê de Formação – O senhor Zildo Costa, da FECOMÉRCIO, discorreu sobre a necessidade

das  Instituições  formadoras  a  priorizarem  os  temas  de  interesses  às  MPE's,  3)  Comitê  de

Investimento e financiamento O senhor Cláudio Shigueoka, da FOMENTO PARANÀ,  discorreu

sobre  as  ofertas  de  crédito  e  os  aspectos  facilitadores  aos  mesmos.  4)  Comitê  de

Desburocratização – a senhora Tânia Ribas, da SEIM,  discorreu sobre o REDESIM. 5)  Comitê

de  Tecnologia  e  Inovação  –  o  senhor  Emerson  Langner,  da  FIEP,  discorreu  sobre  a  Lei  de

Inovação. 6) Comitê de Acesso aos Mercados – os senhores  César Rissete, SEBRAE/PR e Mario

Doria da SEIM, César Vialle do TCE/PR e a senhora Telvana Sordi Rittes da SEAP, discorrem

sobre  a  proposta  de  criação  de  uma  legislação  estadual  que  discipline  as  Compras

Governamentais  ,  privilegiando  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte. Após  as

apresentações  foram  feitas  as  considerações  finais,  o  senhor  Rui  Lemes,  em  nome  da

Fecomércio, agradece aos participando e colocando as instalações da Federação para eventos

deste porte. O senhor Ercílio Santinoni encerrou a reunião agradecendo participação  de todos,

ressaltando o trabalho a ser realizado no ano vindouro. A reunião encerrou-se às 17:00 horas. 
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